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VIII TROBADA  DEL PROGRAMA 

ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM 

Catalunya sense fum...i Girona més! 
Girona, 23 de novembre de 2017 

 Funcionen les xarxes locals intersectorials contra el 

tabac nascudes arrel de la implantació del programa 

Entorn sense fum?  
              Joana Terrades Cama1, Maurici Martinez Tomé2 , Martí Trepat Quilez3, Carles Mundet Sucarrats1 

(1)Servei de Promoció de la Sub-direcció Regional a Girona de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT); (2) Servei de Salut Pública de Girona Sud de la Sub- 

direcció Regional a Girona de  l’ASPCAT (3) Servei de Salut Pública de Girona Nord de la Sub-direcció Regional a Girona de  l’ASPCAT 

 

• Avaluar la implantació de l’ESF als municipis de la RS de Girona 

• Avaluar el funcionament de les xarxes locals intersectorials contra el tabac que treballen l’ESF 

• Avaluar si els centres adherits a l’ESF promouen una vida lliure de tabac 

 
 
 

• Recopilar informació a través de diverses fonts (BBDD, actes de reunions, 

enquestes…) dels municipis on s’ha implantat l’ESF i dels centres adherits 

• Determinar mitjançant enquesta telefònica i presencial, si les xarxes locals que 

s’han implantat arrel de l’ESF continuen funcionant al cap d’un temps i si els 

centres adherits promouen una vida lliure de tabac 

Nombre de municipis adherits a l’ESF des de 2013 a  juny de 2017 a la RS Girona: 5 municipis. (que representa un 3,2% dels municipis 

amb escola) 

 

 

La sensibilitat sobre el tabac dels municipis i centres adherits per avançar en la lluita contra el tabac continua latent, però les 

dificultats en la continuïtat del treball comunitari es fan evidents. Cal apostar des de les diferents institucions per donar continuïtat 

al treball engegat a partir de l’ESF. La creació de Xarxes supramunicipal que doni suport a les xarxes locals pot afavorir l’activitat 

d’aquestes  

 

 Introducció/Justificació 

Metodologia: 

 Resultats: 

  Conclusions: 

Objectiu: 

L’Entorn sense fum (ESF) és un programa que pretén crear aliances per fer un treball intersectorial per disminuir l’exposició al FAT i 

sensibilitzar a la població dels seus riscos, a part de prevenir i disminuir el consum de tabac. S’actua en diferents àmbits, principalment 

l’escolar, el comunitari i el familiar 

Tipus de centres adherits a cada municipi 

  Girona Pineda Celrà Cassà de la S Vilablareix Total 

Llar infants/escola  Bressol 24 2 2 1   29 

Centres escolar infantil i 

primària 
32 8 2   1 43 

Centres Educació Secundària  8* 3 1     4 

Instal·lacions esportives 21 3 5     29 

Altres: centres per a joves, 

escola adults, biblioteca... 
  9 2     11 

Total 78 25 12 1 1 117 

Cronograma últimes reunions Entorn sense fum 

Participació dels Ajuntaments adherits a entorn sense fum a la setmana 

sense fum #ssfcat17: 

Pineda  

Vilablareix 

Celrà no va participar l’any 2017 en canvi si que va participar el 2016  

(*) inclou 2 centres d’Educació Especial 

Cronograma inici Entorn sense fum 


